ΤΣΗΜΑ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ Β’
Από ςόμερα 25 Υεβρουαρύου 2013, η διαδικαςύα καταγραφόσ και διαχεύριςησ των
προγραμμϊτων κατϊρτιςησ τησ πρόςκληςησ Β’ θα υλοποιεύται μόνο μηχανογραφικϊ.
Για τα προγρϊμματα που, όδη, υλοποιούνται θα πρϋπει να ολοκληρωθεύ η καταχώριςη
των ςτοιχεύων ςτην εφαρμογό ςε ϊμεςο χρόνο και ειδικότερα εντόσ πϋντε
(5 ) ημερών από την ανϊρτηςη των οδηγιών.
Εφαρμοςτϋεσ εύναι οι διατϊξεισ που ύςχυαν κατϊ το χρόνο δημοςύευςησ τησ
Πρόςκληςησ Β’, δηλαδό η με αριθμό οικ. 55582/1933/2008 (ΥΕΚ 1491/Β) Κοινό
Απόφαςη των Τπουργών Οικονομύασ και Οικονομικών και Απαςχόληςησ και
Κοινωνικόσ Προςταςύασ, όπωσ τροποποιόθηκε με τη με αριθμό 0.15968/3.2570/2010
(ΥΕΚ 1503/Β) Κοινό Απόφαςη των Τπουργών Οικονομύασ, Ανταγωνιςτικότητασ και
Ναυτιλύασ, Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων και Εργαςύασ και
Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ, με θϋμα "Ενιαύο ύςτημα Διαχεύριςησ, Αξιολόγηςησ,
Παρακολούθηςησ και Ελϋγχου των Ενεργειών Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ
ςυγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΣ ό το ΕΣΠΑ βϊςει του ϊρθρου 34, παρϊγραφοσ 2
του Γενικού Κανονιςμού 1083/2006, όπωσ ιςχύει, ςτο πλαύςιο του ΕΠΑ (2007-2013)
για όλα τα Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα που εμπεριϋχουν δρϊςεισ κατϊρτιςησ" ,καθώσ
και τυχόν νεώτερεσ διατϊξεισ ευμενϋςτερεσ για τουσ δικαιούχουσ που προϊγουν τουσ
θεςμοθετημϋνουσ ςτόχουσ τησ Πρόςκληςησ Β’, οι οπούεσ περιϋχονται ςτην υπ΄ αριθμόν
1.5188/οικ.3.968/15-4-2011 (ΥΕΚ 915/Β) κοινό Απόφαςη των Τπουργών Οικονομύασ,
Ανταγωνιςτικότητασ και Ναυτιλύασ – Παιδεύασ, Διϊ Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων
και Εργαςύασ και Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ, κατόπιν ςχετικόσ αναφορϊσ από πλευρϊσ
των δικαιούχων.

ΓΕΝΙΚΑ
Α. Η Επιχεύρηςη θα ειςϋρχεται ςτο web site τησ Πρόςκληςησ Β
(http://entry.eiead.gr/b) με τα ύδια username και password που χρηςιμοπούηςε
κατϊ την υποβολό τησ αύτηςησ, και των Σεχνικών Δελτύων.
Β. Ο Κλαδικόσ Υορϋασ θα ειςϋρχεται ςτο web site τησ Πρόςκληςησ Β
(http://entry.eiead.gr/ba), με username και password ακριβώσ αυτϊ που
χρηςιμοποιεύ ο ύμβουλοσ για την πρόςκληςη Α.
Γ. Η οριςτικό υποβολό των προγραμμϊτων θα γύνεται ςτο web site
http://entry.eiead.gr/ba, καθώσ εκεύ θα γύνεται και η ομαδοπούηςη των
τμημϊτων του κλαδικού φορϋα. Καταχωρώντασ τουσ καταρτιζόμενούσ τησ μύα
επιχεύρηςη, ο κλαδικόσ φορϋασ θα μπορεύ να τουσ αντιςτοιχεύ ςε τμόματα.
Δ. Προςεχώσ θα ενεργοποιηθεύ η εφαρμογό «μηνύματα», για τη δυνατότητα
αποςτολόσ ειδοποιητόριων e-mail.

Και ςτισ δύο περιπτώςεισ ειςόδου ςτο ςύςτημα, εϊν ϋχετε ξεχϊςει τον κωδικό ςασ,
ενεργοποιεύτε την επιλογό «ξϋχαςα τον κωδικό μου» που υπϊρχει ςτην οθόνη ειςόδου.
ΠΡΟΟΦΗ: ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ E-MAIL ΠΟΤ ΕΙΦΑΣΕ
ΤΜΠΛΗΡΩΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΣΗΝ ΑΡΦΙΚΗ ΑΙΣΗΗ.
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Ερωτόματα για το ςύςτημα καταγραφόσ και διαχεύριςησ των προγραμμϊτων
κατϊρτιςησ, ςτο πλαύςιο τησ πρόςκληςησ Β, υποβϊλλονται ςτα e-mail των
αρμόδιων ατόμων επικοινωνύασ ανϊ Περιφϋρεια, (βλ. ςχετικό ανακούνωςη).
Ερωτόματα για την ϋναρξη τησ κατϊρτιςησ, απευθύνονται εγγρϊφωσ ςτον
Δικαιούχο ΕΙΕΑΔ τησ πρόςκληςησ Α (υπόψη κασ Λαμπριτζό Ελϋνησ, ςτοιχεύα
επικοινωνύασ: 2102120737, e-mail : e.lambritzi@eiead.gr).
Όλα τα ςυνημμϋνα αρχεύα που ανεβαύνουν ςτο ςύςτημα θα υποβϊλλονται ςε μορφό
των αποδεκτών τύπων αρχεύων (pdf, doc, rar και zip).
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΚΑΡΣΕΛΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΩΝ
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ Β’ ΑΠΟ ΠΛΕΤΡΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ

ΠΡΟΟΦΗ Η ολοκλόρωςη τησ ηλεκτρονικόσ καταχώριςησ ϋναρξησ προγραμμϊτων
πρϋπει να τηρεύ τουλϊχιςτον το ελϊχιςτο προβλεπόμενο χρονικό διϊςτημα των 5
εργϊςιμων ημερών από την ϋναρξη υλοπούηςησ τησ κατϊρτιςησ.
*** *** ***
ΒΗΜΑ 1o: ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΚΑΡΣΕΛΑ «ΚΑΣΑΡΣΙΖΟΜΕΝΟΙ»





Πατώντασ «Καταρτιζόμενοι» εμφανύζεται ο «Κατϊλογοσ Καταρτιζομϋνων».
Πατώντασ «+Προςθόκη Καταρτιζόμενου» ανούγει η καρτϋλα «Προςθόκη
Καταρτιζόμενου». Καταχωρύζετε τα ςτοιχεύα. Όλα τα πεδία είναι
υποχρεωτικά εκτόσ του αριθμού ςτην δ/νςη.
Πατώντασ «Αποθόκευςη» αποθηκεύονται τα ςτοιχεύα και ςυμπληρώνεται ο
«Κατϊλογοσ Καταρτιζομϋνων».
Μπορεύτε να ανατρϋχετε ςτην καρτϋλα «τοιχεύα Καταρτιζόμενου» πατώντασ
«ςτοιχεύα» από τον Κατϊλογο Καταρτιζομϋνων.

Διευκρινύζεται ότι καταχωρύζονται τα πραγματικϊ ςτοιχεύα του κϊθε καταρτιζόμενου
για την ϋναρξη του κϊθε τμόματοσ.
Οι επιλογϋσ ςτα πεδύα «Μορφωτικό Επύπεδο», «Ευϊλωτη Ομϊδα» και «Καθεςτώσ
Απαςχόληςησ», ςυμπληρώνονται ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ του
ςυςτόματοσ ΟΠ ςτο Δελτύο Παρακολούθηςησ Δαπανών & ΥΑ Ενύςχυςησ
Κρατικών Ενιςχύςεων.
* Η καταχώρηςη αυτή, από πλευράσ επιχείρηςησ, θα μεταφέρεται αυτόματα
(read only) ανά επιχείρηςη ςτην αντίςτοιχη καρτέλα «ΚΑΣΑΡΣΙΖΟΜΕΝΟΙ» , ςτο
web site http://entry.eiead.gr/ba.
Εφόςον η οριςτική υποβολή των προγραμμάτων θα γίνεται ςτο web
http://entry.eiead.gr/ba, η οποία θα περιλαμβάνει και την αντιςτοίχιςη
καταρτιζομένων ςτα τμήματα, θα «κλειδώνει» ταυτόχρονα και για
επιχείρηςη η καταχώρηςη των καταρτιζομένων τησ (ςτο web
http://entry.eiead.gr/b).

site
των
την
site

Εφόςον ελεγχτούν όλα τα ςτοιχεύα ςτην καρτϋλα Καταρτιζομϋνων, κατϊ την
«αποθόκευςη», θα εμφανύζεται το εξόσ κεύμενο: «Βεβαιώνεται από τον Νόμιμο
Εκπρόςωπο
τησ
Επιχείρηςησ, ότι
ο/οι
καταρτιζόμενοσ/οι
είναι
απαςχολούμενοσ/οι, ή αυτοαπαςχολούμενοσ/οι ςτην επιχείρηςη». Με το ανωτϋρω
κεύμενο, επιβεβαιώνονται τα ςτοιχεύα ςτην καρτϋλα Καταρτιζομϋνων, ςύμφωνα με το
καθεςτώσ απαςχόληςησ τουσ ςτην επιχεύρηςη.
Οποιαδόποτε τροποπούηςη γύνεται μόνο κατόπιν αιτόματοσ αντικατϊςταςησ
ςτο web site http://entry.eiead.gr/ba, ςτην καρτϋλα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ» 
«ΣΜΗΜΑΣΑ»  «ΜΕΛΗ»  «ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΜΕΛΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ» 
«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ».
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Εφόςον ολοκληρωθεύ η ςυμπλόρωςη τησ Καρτϋλασ Καταρτιζομϋνων προχωρόςτε
ςτο επόμενο βόμα.
ΒΗΜΑ 2o: ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΚΑΡΣΕΛΑ «ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ»






Πατώντασ «Συμβουλευτικό», εμφανύζεται οθόνη με την «Συμβουλευτικό».
Πατώντασ «+Προςθόκη Στοιχεύων Συμβουλευτικόσ», ανούγει η καρτϋλα
«Προςθόκη Στοιχεύων Συμβουλευτικόσ». Καταχωρύζετε τα ςτοιχεύα. Όλα τα
πεδία είναι απαραίτητα προσ ςυμπλήρωςη, εκτόσ από τον αριθμό ςτην
δ/νςη, και τα φαξ και τα e-mail ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ.
Πατώντασ «Αποθόκευςη» αποθηκεύονται τα ςτοιχεύα και ςυμπληρώνονται τα
ςτοιχεύα Συμβουλευτικόσ.
Μπορεύτε να ανατρϋχετε ςτην καρτϋλα «Στοιχεύα Συμβουλευτικόσ», πατώντασ
«ςτοιχεύα» από την οθόνη «Συμβουλευτικό».

Διευκρινόςεισ:
1.Ημ/νύα Έναρξησ υμβουλευτικόσ: μετϊ την εγκριτικό 21/09/2012.
2.Ημ/νύα Λόξησ υμβουλευτικόσ: ςτον υπολογιςμό τησ υμβουλευτικόσ ςε
Ανθρωπομόνεσ, ορύζεται ωσ ανώτατο όριο λόξησ, η Ημερομηνύα Λόξησ Επιλεξιμότητασ
τησ Πρϊξησ του Δικαιούχου, η οπούα αναγρϊφεται ςτο πεδύο 1.10, τησ καρτϋλασ τησ
επιχ/ςησ: ότοι 31/05/2014.
3.Περιεχόμενο Δρϊςεων υμβουλευτικόσ: ελεύθερο πεδύο προσ ςυμπλόρωςη, με
ανώτατο όριο 2.000 χαρακτόρεσ (αφορϊ ςτην παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών
ςτην επιχεύρηςη για θϋματα επιχειρηματικόσ λειτουργύασ, ό προςωπικού ό ςε
οργανωτικϊ ςυςτόματα-διαδικαςύεσ).
4.Εγκεκριμϋνοσ Προώπολογιςμόσ υμβουλευτικόσ: ςτο πεδύο θα εμφανύζεται
«κλειδωμϋνο» το ποςό του Π/Τ, που ϋχει καταχωρηθεύ ςτο πεδύο 4.1. ςτην καρτϋλα τησ
επιχεύρηςησ, κατϊ την υποβολό του ΣΔΠ.
5. Τπεύθυνοσ υμβουλευτικόσ: διευκρινύζεται ότι ο ύμβουλοσ Διαρθρωτικόσ
Προςαρμογόσ τησ Πρόςκληςησ Α δεν εύναι υποχρεωτικό να εύναι ο ύδιοσ για τη
υμβουλευτικό τησ Πρόςκληςησ Β**.
** την καρτϋλα «ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ» εμφανύζονται τα ςτοιχεύα του υμβούλου (πεδύα 5.1
ϋωσ 5.3) που εύναι υπεύθυνοσ για την εκπόνηςη και υλοπούηςη του Κλαδικού χεδύου
Διαρθρωτικόσ Προςαρμογόσ.
υνημμϋνα Αρχεύα υμβουλευτικόσ (Upload)


υμφωνητικό υνεργαςύασ με ύμβουλο Διαρθρωτικόσ Προςαρμογόσ, ωσ
και του θεωρημϋνου αντύγραφου των θεωρημϋνων καταςτϊςεων που ορύζει η
περύπτωςη α) τησ παρ.2 του ϊρθρου ΜΟΝΟΥ τησ υπ΄ αριθμόν 1065606/7222/ΔΕ
– Β΄/18-7-2000 Απόφαςησ του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 951/2000), ςτην
οπούα περιελόφθη το ανωτϋρω ςυμφωνητικό.



υνοπτικό Βιογραφικό υμβούλου.



Παραδοτϋο υμβουλευτικόσ: Mελϋτη, όπωσ αυτό προςδιορύςτηκε κατϊ την
υποβολό των επικαιροποιημϋνων ςχεδύων τησ Πρόςκληςησ Α.
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Εφόςον ελεγχτούν όλα τα ςτοιχεύα ςτην καρτϋλα υμβουλευτικόσ, θα εμφανύζεται το
εξόσ κεύμενο κατϊ την «αποθόκευςη»: «Βεβαιώνεται από τον ύμβουλο τησ
Επιχείρηςησ, ότι το παραδοτέο που υποβάλλεται είναι αυτό που περιγράφεται
ςτο επικαιροποιημένο ςχέδιο». Με το ανωτϋρω κεύμενο, επιβεβαιώνονται τα ςτοιχεύα
ςτην καρτϋλα υμβουλευτικόσ.
Οποιαδόποτε τροποπούηςη γύνεται, κατόπιν γραπτού αιτόματοσ του υμβούλου
και κατόπιν ϋγκριςησ από τον Δικαιούχο ΕΙΕΑΔ.
Με Προςωρινό Αποθόκευςη μπορεύ η Επιχεύρηςη να επεξεργαςτεύ τισ παραπϊνω
καρτϋλεσ, ϋωσ την οριςτικό Τποβολό των Προγραμμϊτων ςτο web site
http://entry.eiead.gr/ba .

ΛΟΙΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ
Απαιτεύται (εφόςον η ενϋργεια αυτό δεν ϋχει ολοκληρωθεύ ϋωσ τώρα):

την καρτϋλα «ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ»: Η ανϊρτηςη ωσ ςυνημμϋνου του
υμφωνητικού υνεργαςύασ με Πιςτοποιημϋνη Δομό Κατϊρτιςησ ωσ και του
θεωρημϋνου αντύγραφου των θεωρημϋνων καταςτϊςεων που ορύζει η
περύπτωςη α) τησ παρ.2 του ϊρθρου ΜΟΝΟΤ τησ υπ΄ αριθμόν
1065606/7222/ΔΕ – Β΄/18-7-2000 Απόφαςησ του Τπουργού Οικονομικών
(ΥΕΚ Β 951/2000), ςτην οπούα περιελόφθη το ανωτϋρω ςυμφωνητικό.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΚΑΡΣΕΛΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΩΝ
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ Β’ ΑΠΟ ΠΛΕΤΡΑ ΚΛΑΔΙΚΟΤ
ΥΟΡΕΑ
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Καταχωρύζονται τα ςτοιχεύα του εγκεκριμϋνου ςχεδύου
προςαρμογόσ (ςύμφωνα και με τα επικαιροποιημϋνα ςχϋδια).

διαρθρωτικόσ

ΠΡΟΟΦΗ Η ολοκλόρωςη τησ ηλεκτρονικόσ καταχώριςησ ϋναρξησ προγραμμϊτων
πρϋπει να τηρεύ τουλϊχιςτον το ελϊχιςτο προβλεπόμενο χρονικό διϊςτημα των 5
εργϊςιμων ημερών από την ϋναρξη υλοπούηςησ τησ κατϊρτιςησ.
*** *** ***
Η καρτϋλα «ΚΛΑΔΙΚΟ» και η καρτϋλα «ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ», αφορούν ςε read only
ςτοιχεύα, τα οπούα δεν μετατρϋπονται.
ΒΗΜΑ 1o: ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΚΑΡΣΕΛΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ»






Πατώντασ «Εκπαιδευτϋσ» εμφανύζεται ο «Κατϊλογοσ Εκπαιδευτών».
Πατώντασ «+Προςθόκη Εκπαιδευτό» ανούγει η καρτϋλα «Προςθόκη
Εκπαιδευτό». Καταχωρύζετε τα ςτοιχεύα. Όλα τα πεδία είναι απαραίτητα,
εκτόσ από το 2ο κοκ Θεματικό Αντικείμενο, τον αριθμό ςτην δ/νςη, και το
mail.
Πατώντασ «Αποθόκευςη» αποθηκεύονται τα ςτοιχεύα και ςυμπληρώνεται ο
«Κατϊλογοσ Εκπαιδευτών».
Μπορεύτε να ανατρϋχετε ςτην καρτϋλα «τοιχεύα Εκπαιδευτό» πατώντασ
«ςτοιχεύα» από τον Κατϊλογο Εκπαιδευτών.

Οι επιλογϋσ ςτον «μη πιςτοποιημϋνο», αφορούν ςτισ εξόσ περιπτώςεισ:
1) μη πιςτοποιημϋνοσ εκπαιδευτόσ, με ςύμφωνη γνώμη ΕΟΠΠΕΠ και 2) μη
πιςτοποιημϋνοσ εκπαιδευτόσ, χωρύσ ςύμφωνη γνώμη ΕΟΠΠΕΠ, ϋωσ 30% των
ςυνολικών ωρών του προγρϊμματοσ, λόγω ϋλλειψησ ό ανεπϊρκειασ Πιςτοποιημϋνου
Εκπαιδευτό.


Tο πεδύο Α.Μ ΕΚΕΠΙ/αριθμ. πρωτ. ύμφωνησ Γνώμησ (για την περύπτωςη
των μη πιςτοποιημϋνων εκπαιδευτών), ςυμπληρώνεται και με κεύμενο, π.χ.
εκκρεμεύ ϋκδοςη εγγρϊφου (υπϊρχει όριο ϋωσ 100 χαρακτόρεσ).

ημεύωςη:
1. Για τουσ εκπαιδευτϋσ θεωρύασ και πρακτικόσ, θα τηρούνται ςτο φυςικό αρχεύο
τησ Δομόσ Τλοπούηςησ, χωρύσ να επιςυνϊπτονται ςτο ςύςτημα:
• Βεβαιώςεισ Πιςτοπούηςησ από το ΕΚΕΠΙΣ/ΕΟΠΠΕΠ,
• Έγγραφα ςύμφωνησ γνώμησ από τον ΕΟΠΠΕΠ,
•Συμβϊςεισ Εκπαιδευτών.
2. Για τουσ Τπεύθυνουσ Πρακτικόσ, για την πρακτικό εντόσ τησ επιχεύρηςησ, θα
τηρούνται ςτο φυςικό αρχεύο τησ Δομόσ Τλοπούηςησ, ανϊ τμόμα πρακτικόσ, χωρύσ να
επιςυνϊπτονται ςτο ςύςτημα :
• Στοιχεύα του Υπεύθυνου Πρακτικόσ.
• Συγκεντρωτικό κατϊςταςη των εποπτών πρακτικόσ, οι οπούοι φϋρουν την ευθύνη για
τη διενϋργεια όλων των τμημϊτων τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ του ςυγκεκριμϋνου
προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ, και ϋχουν καθοριςθεύ από τον πϊροχο.

6

Εφόςον ςυμπληρωθεύ η Καρτϋλα Εκπαιδευτών προχωρόςτε ςτο επόμενο βόμα.

ΒΗΜΑ 2o: ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΚΑΡΣΕΛΑ «ΔΟΜΕ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»






Πατώντασ «Δομϋσ Τλοπούηςησ», εμφανύζεται η «Κατϊςταςη Δομών Τλοπούηςησ
Προγραμμϊτων (Επιχειρόςεισ - ΚΕΚ)».
Πατώντασ «+Προςθόκη Δομόσ», ανούγει η καρτϋλα «Προςθόκη Δομόσ».
Καταχωρύζετε τα ςτοιχεύα. Όλα τα πεδία είναι απαραίτητα προσ
ςυμπλήρωςη, εκτόσ του αριθμού ςτη δ/νςη και του φαξ & e-mail ςτα
ςτοιχεία επικοινωνίασ ςτη Δομή Τλοποίηςησ και το Νόμιμο Εκπρόςωπο.
Πατώντασ «Αποθόκευςη» αποθηκεύονται τα ςτοιχεύα και ςυμπληρώνεται η
«Κατϊςταςη Δομών Τλοπούηςησ Προγραμμϊτων (Επιχειρόςεισ για την
πρακτικό ϊςκηςη - ΚΕΚ)».
Μπορεύτε να ανατρϋχετε ςτην καρτϋλα «τοιχεύα Δομόσ», πατώντασ «ςτοιχεύα»
από την «Κατϊςταςη Δομών Τλοπούηςησ Προγραμμϊτων (Επιχειρόςεισ για την
πρακτικό ϊςκηςη - ΚΕΚ)».

υνημμϋνα Αρχεύα Δομόσ Τλοπούηςησ (Upload):
 Έγγραφο πιςτοπούηςησ φορϋων από ΕΚΕΠΙ/ΕΟΠΠΕΠ. Ο δηλωθεύσ ςτο
ςύςτημα Κωδικόσ Πιςτοπούηςησ Δομόσ θα πρϋπει να ςυμφωνεύ με τον κωδικό
ςτο εν λόγω ϋγγραφο.
 Μιςθωτόριο μεταξύ του ΚΕΚ - Υορϋα Τλοπούηςησ Κατϊρτιςησ με το ΚΕΚ που
διαθϋτει τη μιςθωμϋνη δομό (ςε περύπτωςη που η κατϊρτιςη υλοποιεύται ςε
μιςθωμϋνη δομό ϊλλου ΚΕΚ).
 Έγγραφο πιςτοπούηςησ του ΚΕΚ Εκμιςθωτό (ςε περύπτωςη που η κατϊρτιςη
υλοποιεύται ςε μιςθωμϋνη δομό ϊλλου ΚΕΚ).
Οποιαδόποτε τροποπούηςη γύνεται μόνο κατόπιν γραπτού αιτόματοσ του υμβούλου,
και κατόπιν ϋγκριςησ από τον Δικαιούχο ΕΙΕΑΔ.

Εφόςον ςυμπληρωθεύ η Καρτϋλα Δομών Τλοπούηςησ προχωρόςτε ςτο επόμενο βόμα.

ΒΗΜΑ 3o: ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΚΑΡΣΕΛΑ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ»



Πατώντασ «Προγρϊμματα», εμφανύζονται τα «Καταχωρημϋνα Προγρϊμματα
Κατϊρτιςησ».
Πατώντασ «+Προςθόκη Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ», ανούγει η καρτϋλα
«Προςθόκη Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ». Καταχωρύζετε τα ςτοιχεύα. Όλα τα
πεδύα ςτην καρτϋλα εύναι υποχρεωτικϊ, εκτόσ του πεδύου των ωρών
εργαςτηρύων (ςτην περύπτωςη που δεν υπϊρχει εργαςτόριο, ςημειώνετε
0).

ΠΡΟΟΦΗ:
1. Μόνο ςτην ςυγκεκριμϋνη καρτϋλα καταχωρύζονται τα ςτοιχεύα όλων των
προγραμμϊτων κατϊρτιςησ που ϋχουν εγκριθεύ ςτον Κλαδικό Υορϋα (και όχι
μόνο αυτό για το οπούο υποβϊλετε ϋναρξη). Οι καταχωρύςεισ ςτα πεδύα ϋναρξη –
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λόξη θα θεωρούνται ενδεικτικϋσ ϋωσ την υποβολό ϋναρξησ κϊθε προγρϊμματοσ
(οπότε και θα κϊνετε οριςτικό υποβολό).
2. Ένα Πρόγραμμα δεν μπορεύ να ϋχει περιςςότερεσ από 8 ώρεσ ημερηςύωσ.
3. Οποιαδόποτε τροποπούηςη γύνεται μόνο κατόπιν γραπτού αιτόματοσ του
Τπεύθυνου κϊθε Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ/ Νομύμου Εκπροςώπου τησ Δομόσ
Τλοπούηςησ/υμβούλου και κατόπιν ϋγκριςησ από τον Δικαιούχο ΕΙΕΑΔ.



Πατώντασ «Αποθόκευςη» αποθηκεύονται τα ςτοιχεύα και ςυμπληρώνονται τα
«Καταχωρημϋνα Προγρϊμματα Κατϊρτιςησ».
Μπορεύτε να ανατρϋχετε ςτην καρτϋλα «τοιχεύα Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ»,
πατώντασ «ςτοιχεύα» από τα «Καταχωρημϋνα Προγρϊμματα Κατϊρτιςησ».

Ημερ/νύα Λόξησ: Σο φυςικό αντικεύμενο των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ
(ανθρωποώρεσ κατϊρτιςησ) ολοκληρώνεται το αργότερο την 21η Μαρτύου 2014.
(18 μόνεσ από την ημ/νύα τησ εγκριτικόσ απόφαςησ, ότοι 21/09/2012).
Εφόςον ςυμπληρωθεύ η Καρτϋλα Προγραμμϊτων Κατϊρτιςησ προχωρόςτε ςτο
επόμενο βόμα.

ΒΗΜΑ 4o: ΤΜΠΛΗΡΩΗ
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ»

ΤΠΟΚΑΡΣΕΛΑ

«ΣΜΗΜΑΣΑ»

ΣΗΝ

ΚΑΡΣΕΛΑ

την Οθόνη «Καταχωρημένα Προγράμματα Κατάρτιςησ» ςυμπεριλαμβάνονται
και οι επιμέρουσ καρτέλεσ των τμημάτων.







Πατώντασ «Τμόματα», εμφανύζεται ο κατϊλογοσ των Τμημϊτων του
Προγρϊμματοσ.
Πατώντασ «+Προςθόκη Τμόματοσ», ανούγει η καρτϋλα «Προςθόκη Τμόματοσ».
Καταχωρύζετε τα ςτοιχεύα. Όλα τα πεδία είναι απαραίτητα προσ
ςυμπλήρωςη, εκτόσ από τισ πληροφορίεσ, το φαξ, το e-mail.
Πατώντασ «Αποθόκευςη» αποθηκεύονται τα ςτοιχεύα και ςυμπληρώνεται ο
κατϊλογοσ των Τμημϊτων του Προγρϊμματοσ.
Από τον Κατάλογο Σμημάτων, πατώντασ «Μέλη», εμφανίζεται ο
κατάλογοσ «Διαχείριςη Μελών Σμήματοσ», που περιλαμβάνει τα
ονοματεπώνυμα και ΑΥΜ των καταρτιζομένων του προγράμματοσ ανά
ςυμμετέχουςα επιχείρηςη. Επιλέγετε τα μέλη του ςυγκεκριμένου
τμήματοσ. Πατώντασ «Αποθόκευςη» αποθηκεύονται τα ςτοιχεύα.
Μπορεύτε να ανατρϋχετε ςτην καρτϋλα «Στοιχεύα Τμόματοσ» πατώντασ
«ςτοιχεύα» από τον κατϊλογο «Τμόματα».

1. Σύτλοσ: Καταχωρύζεται Σύτλοσ/Όνομα/Περιγραφό τμόματοσ που θα εξειδικεύει και
θα χαρακτηρύζει το τμόμα π.χ. Σεχνικϋσ Πωλόςεων 1.
2. Δομό Τλοπούηςησ: Επιλϋγουμε τη δομό ςτην οπούα θα λειτουργόςει το Σμόμα και
την οπούα ϋχουμε όδη καταχωρόςει ςτισ Δομϋσ Τλοπούηςησ. Σο dropdown τραβϊει
αυτόματα ςτοιχεύα από την καρτϋλα Δομϋσ Τλοπούηςησ.
ΠΡΟΟΦΗ
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Η ςυμπλόρωςη τησ υποκαρτϋλασ «τμόμα», θα αναφϋρεται ξεχωριςτϊ,
εύτε ςε τμόμα Θεωρύασ εύτε Πρακτικόσ.
Ένα πρόγραμμα μπορεύ να ϋχει 1 ό 2 τμόματα θεωρύασ και πρακτικόσ
παρϊλληλα, εύτε με τισ ύδιεσ, εύτε και με διαφορετικϋσ ημ/νύεσ ϋναρξησ
και λόξησ, αρκεύ να μη ςυμμετϋχει το ύδιο ϊτομο ςε περιςςότερα από 1
τμόμα θεωρύασ και 1 τμόμα Πρακτικόσ.
Όλα τα τμόματα θεωρύασ και πρακτικόσ ϋχουν την ύδια διϊρκεια ςε ώρεσ:
(π.χ. η υλοπούηςη 70 ωρών πρακτικόσ ενόσ προγρϊμματοσ, ςε 3 τμόματα
πρακτικόσ, ςυνεπϊγεται 70 ώρεσ πρακτικόσ ςτο κϊθε τμόμα).
Ένα τμόμα θεωρύασ δεν μπορεύ να ϋχει περιςςότερεσ από 8 ώρεσ
ημερηςύωσ.
Ένα τμόμα πρακτικόσ που υλοποιεύται ςε ΚΕΚ, δεν μπορεύ να ϋχει
περιςςότερεσ από 6 ώρεσ ημερηςύωσ. Σμόμα πρακτικόσ που υλοποιεύται
ςε επιχεύρηςη μπορεύ να ϋχει ϋωσ 8 ώρεσ ημερηςύωσ.
Σμόματα Πρακτικόσ: ε περιπτώςεισ που οι επιχειρόςεισ δεν απαςχολούν
κανϋνα ϊτομο με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ (αυτοαπαςχολούμενοι),εύναι
δυνατόν να πραγματοποιηθεύ πρακτικό ϊςκηςη ενόσ (1) καταρτιζομϋνου. (βλ.
ΕΔΕΚ 2011). υνεπώσ, ςτa τμόματα πρακτικόσ δεν ιςχύει ο κανόνασ τησ
θεωρύασ τμόματοσ, τουλϊχιςτον 5 και το μϋγιςτο 25 καταρτιζόμενοι .
Σο ϊθροιςμα των ςυμμετεχόντων ςε τμόματα πρακτικόσ ιςούται με τον
αριθμό ςυμμετεχόντων ςτα τμόματα θεωρύασ.
Οι
καταρτιζόμενοι
τμημϊτων
θεωρύασ
ιςούνται
με
τουσ
καταρτιζόμενουσ του Προγρϊμματοσ.
Ένασ καταρτιζόμενοσ δεν μπορεύ να ςυμμετϋχει παρϊλληλα ςε δύο
τμόματα πρακτικόσ / θεωρύασ.

υνημμϋνα Αρχεύα Καρτϋλασ Σμόματοσ (Upload):
 Σα Δεύγματα Τπογραφών Eκπαιδευτών και Καταρτιζομϋνων.
 Σα Μηνιαύα Παρουςιολόγια Καταρτιζομϋνων (θα αφορούν ϋνα τμόμα ανϊ
φύλλο), υπογεγραμμϋνα και ςφραγιςμϋνα από τον Τπεύθυνο Προγρϊμματοσ
Κατϊρτιςησ τησ Δομόσ Τλοπούηςησ. τα μηνιαύα παρουςιολόγια
καταρτιζομϋνων θα δηλώνονται κατ’ ελϊχιςτον ώρεσ παρουςύασ και απουςύασ
ανϊ καταρτιζόμενο ανϊ ημϋρα, ενώ θα υπϊρχει ςαφόσ ϋνδειξη για τα εντόσ και
εκτόσ ωραρύου εργαςύασ και εντόσ εκτόσ τησ επιχεύρηςησ. Σα ημερόςια
παρουςιολόγια θα τηρούνται ςτο φυςικό αρχεύο τησ Δομόσ Τλοπούηςησ.
 Οι μηνιαύεσ καταςτϊςεισ απαςχόληςησ εκπαιδευτών, υπογεγραμμϋνεσ και
ςφραγιςμϋνεσ από τον Τπεύθυνο Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ τησ Δομόσ
Τλοπούηςησ.
 Υύλλα Αντικαταςτϊςεων Εκπαιδευτών ςε pdf αρχεύο, υπογεγραμμϋνα και
ςφραγιςμϋνα από τον Τπεύθυνο Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ τησ Δομόσ
Τλοπούηςησ.
Εφόςον ςυμπληρωθεύ η Καρτϋλα Σμόματοσ προχωρόςτε ςτο επόμενο βόμα.

ΒΗΜΑ 5o: ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΤΠΟΚΑΡΣΕΛΑ «ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ» ΣΗΝ
ΤΠΟΚΑΡΣΕΛΑ «ΣΜΗΜΑΣΑ»
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Στην Οθόνη «Καταχωρημϋνα Προγρϊμματα Κατϊρτιςησ» ςυμπεριλαμβϊνονται και οι
επιμϋρουσ καρτϋλεσ των τμημϊτων. Στην οθόνη των τμημϊτων, περιϋχεται η καρτϋλα των
Ωρολόγιων προγραμμϊτων (θεωρύασ – πρακτικόσ).
Στην Καρτϋλα των Ωρολόγιων Προγραμμϊτων υπϊρχει οθόνη με Κατϊλογο Ωρολόγιων
Προγραμμϊτων ανϊ τμόμα.














Πατώντασ «Σμόματα», εμφανύζεται ο κατϊλογοσ των Σμημϊτων του
Προγρϊμματοσ.
Πατώντασ «Ωρολόγια προγρϊμματα», εμφανύζεται ο κατϊλογοσ «Ωρολογύων
Προγραμμϊτων».
Πατώντασ «+Προςθόκη Ωρολόγιου Προγρϊμματοσ», εμφανύζεται η καρτϋλα
«Προςθόκη Ωρολόγιου Προγρϊμματοσ». Καταχωρύζετε τα ςτοιχεύα. Εδώ
διαχειριζόμαςτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σμόματοσ, ϋχοντασ εποπτεύα των
καταχωρημϋνων ωριαύων μαθημϊτων κατϊρτιςησ/πρακτικόσ ϊςκηςησ. Σα
πεδία «Διδαςκόμενη Ύλη», «Πληροφορίεσ-ημειώςεισ», «Αναπληρωτήσ
Εκπαιδευτήσ» και «2οσ Εκπαιδευτήσ» είναι προαιρετικά. ημειώνουμε ότι
για τη διευκόλυνςη τησ καταχώριςησ, και καθώσ ςυνόθωσ υπϊρχουν πολλϋσ
επαναλαμβανόμενεσ πληροφορύεσ για τισ διαδοχικϋσ ώρεσ, κατϊ την
αποθόκευςη ενόσ ωριαύου ό δύωρου μαθόματοσ, τα ςτοιχεύα παραμϋνουν
ςτην οθόνη ώςτε να διευκολυνθεύ η καταχώριςη τησ επόμενησ εγγραφόσ.
Ειδικϊ για την Αςύγχρονη Σηλεκατϊρτιςη, υποβϊλλεται Ωρολόγιο
Πρόγραμμα, όπωσ ςτην κλαςςικού τύπου κατϊρτιςη με υποχρεωτικϊ πεδύα
"ημ/νύα" - "ώρα" αλλϊ λόγω τησ φύςησ τησ κατϊρτιςησ καταχωρύζονται
ενδεικτικϋσ ώρεσ κατϊρτιςησ.
Πατώντασ «Αποθόκευςη» αποθηκεύονται τα ςτοιχεύα και ςυμπληρώνεται ο
«Κατϊλογοσ Ωρολογύων Προγραμμϊτων».
Μπορεύτε να ανατρϋχετε ςτην καρτϋλα «τοιχεύα Ωρολόγιου Προγρϊμματοσ»,
πατώντασ «ςτοιχεύα» από τον Κατϊλογο Ωρολογύων Προγραμμϊτων.
ΠΡΟΟΦΗ
Οι τιμϋσ ωρών ςτο πεδύο ώρεσ αναλογούν ωσ εξόσ: 1 h =45' , 2 h = 90'. τα
Ωρολόγια Προγρϊμματα, ϋνα 5αωρο ό 6αωρο, εφόςον η καταχώρηςη
επιτρϋπεται μϋχρι 2 ώρεσ, ανϊ ημϋρα θα καταχωρηθεύ 3 φορϋσ, δηλ 2
φορϋσ με 2ωρα, και 1 φορϊ με 1 ό 2 ώρεσ αντύςτοιχα.
Όλα τα ωρολόγια πρακτικόσ για τμόματα με περιςςότερουσ από 15
καταρτιζόμενουσ, πρϋπει να περιλαμβϊνουν δύο εκπαιδευτϋσ.
Για κϊθε τμόμα θεωρύασ και πρακτικόσ, το ϊθροιςμα των ωρών των
ςυςχετιςμϋνων ωρολογύων προγραμμϊτων, ιςούται με τισ ώρεσ των
τμημϊτων θεωρύασ και πρακτικόσ.
Σηρεύται η απαραύτητη κατϊ ΕΔΕΚ ποςόςτωςη Θεωρύασ –Πρακτικόσ
ςτα Ωρολόγια.
Απαγορεύεται η αλλαγό τύπου τμόματοσ (πρακτικό/θεωρύα), αν
υπϊρχουν ςυνδεδεμϋνα Ωρολόγια Προγρϊμματα.

Εφόςον ελεγχτούν όλα τα ςτοιχεύα ςτισ παραπϊνω καρτϋλεσ, ο ύμβουλοσ, ςε
ςυνεργαςύα με τον Τπεύθυνο κϊθε Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ/ Νόμιμο Εκπρόςωπο
τησ Δομόσ Τλοπούηςησ, πατϊ Τποβολό. Εμφανύζεται το εξόσ κεύμενο: «Βεβαιώνεται
από τον ύμβουλο, ςε ςυνεργαςία με τον Τπεύθυνο κάθε Προγράμματοσ
Κατάρτιςησ/Νόμιμο Εκπρόςωπο τησ Δομήσ Τλοποίηςησ, η ακρίβεια των
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καταχωρημένων ςτοιχείων για το Πρόγραμμα Κατάρτιςησ». Πατώντασ
'Βεβαύωςη και Τποβολό τοιχεύων', γύνεται οριςτικό υποβολό των ςτοιχεύων
αυτού του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ. Μετϊ την οριςτικό υποβολό επιτρϋπεται μόνο
η αντικατϊςταςη καταρτιζομϋνου, η αποχώρηςη καταρτιζομϋνου και οι αναβολϋσ
μαθημϊτων. Οποιαδόποτε ϊλλα ςτοιχεύα ςχετύζονται με το πρόγραμμα δε θα
μπορούν να μεταβληθούν.
Με Προςωρινό Αποθόκευςη μπορεύ να γύνει επεξεργαςύα ςτισ παραπϊνω καρτϋλεσ,
ϋωσ την οριςτικό Τποβολό τουσ.

ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΟΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ:


Επιτρϋπεται η αντικατϊςταςη καταρτιζομϋνου με ϊλλο ϊτομοεργαζόμενο του δικαιούχου, ϋωσ την ςυμπλόρωςη ποςοςτού 10% επύ
των ςυνολικών ωρών του προγρϊμματοσ. Η αντικατϊςταςη γύνεται
χρηςιμοποιώντασ το εικονύδιο ςτη ςτόλη Αντικατϊςταςη (εμφανύζεται ςτη
ςελύδα μελών του τμόματοσ, δύπλα ςτο όνομα κϊθε ςυμμετϋχοντοσ, μόνο αν το
πρόγραμμα ϋχει υποβληθεύ). Οδηγεύ ςε φόρμα όπου ο χρόςτησ μπορεύ να
επιλϋξει τον αντικαταςτϊτη. υνεπϊγεται ότι ο αντικαταςτϊτησ ϋχει
καταχωρηθεύ ςτην καρτϋλα «ΚΑΣΑΡΣΙΖΟΜΕΝΟΙ» ςτο web site
http://entry.eiead.gr/b.
 Ομούωσ, δηλώνεται η αποχώρηςη καταρτιζομϋνου (καταγρϊφονται οι
πραγματοποιηθεύςεσ ώρεσ των αποχωρούντων).
 Επιπλϋον, επιτρϋπoνται και οι αναβολϋσ μαθημϊτων ςτα Ωρολόγια
Σμόματα. (Αναβολή του ωρολογίου προγράμματοσ, μετϊ την οριςτικό
υποβολό, γύνεται 15 λεπτϊ πριν την ϋναρξη ώρασ. Αλλϊζουν μόνο τα πεδύα
ημερομηνύασ, & ώρασ ϋναρξησ. Δεν αλλϊζουν οι ώρεσ (1 ό 2) του μαθόματοσ, ούτε
το περιεχόμενο -ύλη).
 Επιτρϋπεται upload ςυνημμϋνων αρχεύων. (Το μϋγεθοσ των 5 ΜΒ θεωρεύται
αρκετό για να καλύψει τον όγκο όλων των απαιτούμενων ςυνημμϋνων αρχεύων.
Εννοεύται ότι η χωρητικότητα 5 ΜΒ αναφϋρεται ςε κϊθε αρχεύο που γύνεται
upload. Σε περύπτωςη που δεν επαρκεύ το 5 MB, τότε να ςυμπιεςτεύ ηλεκτρονικϊ
το αρχεύο. Αν παρϊ ταύτα και πϊλι δεν επαρκεύ, να χωριςτεύ το αρχεύο με ειδικό
ϋνδειξη ςτον τύτλο του και να γύνει upload διαδοχικϊ).
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